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RESUMO

Existem vários instrumentos de avaliação com vistas a promover a aprendizagem e
avanço de alunos e professores. Um exemplo disso é o portfólio, que consiste em
um compilado das produções, atividades e conhecimentos adquiridos pelo aluno e o
professor durante uma disciplina, uma fase de formação, um módulo, etc. O trabalho
que ora se apresenta teve como objetivo analisar os portfólios produzidos por
docentes do Núcleo de Educação Profissional Kirana Lacerda, durante o ano letivo
de 2009. A análise realizada se pautou nos princípios do trabalho com portfólios
definidos por Villas Boas (2008). Os docentes envolvidos no processo encontraram
dificuldades para compreender o processo de produção do portfólio, porém após
reuniões, leituras e discussões orientadas desenvolveram portfólios criativos, com
autonomia, que permitiram uma autoavaliação do processo ensino/aprendizagem de
cada um. A partir dos resultados obtidos, foi possível inferir que a avaliação por
portfólio pode ser uma ferramenta útil tanto ao professor como à comunidade escolar
no que diz respeito a se obter a participação de todos no processo de ensino. Sendo
possível ser utilizada em cursos PROEJA-FIC que a instituição possa vir a ofertar.
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RESUMEN

Existen varios instrumentos de evaluación con vistas a promover el aprendizaje y el
avance de los alumnos y de los maestros. Un ejemplo de esto es el portafolio, que
consiste en un compilado de las producciones, actividades y conocimientos
adquiridos por el alumno y el maestro durante una asignatura, una fase de
formación, un módulo, etc. El trabajo que ora si presenta tuvo como objetivo analizar
los portafolios hechos por maestros del Núcleo de Educación Profesional Kirana
Lacerda, durante el año lectivo de 2009. El análisis realizado si pautó en los
principios guiadores del trabajo con portafolios de Villas Boas (2008). Los maestros
envueltos en el proceso encontraron dificultades para comprender como era el
proceso de producción del portafolio, tras reuniones, lecturas y discusiones
orientadas desenvolvieron portafolios creativos, con autonomía, que permitieron una
autoevaluación del proceso de la enseñanza y del aprendizaje de cada uno. A partir
de los resultados obtenidos, fue posible deducir que la evaluación por portafolio
puede ser una herramienta útil tanto al maestro como a la comunidad escolar en que
dice respeto a si obtener la participación de todos en el proceso de la enseñanza.
Siendo posible ser utilizado en los cursos PROEJA-FIC que la institución puede
venir a ofrecer.

Palabras-clave: Evaluación. Portafolio. Trabajo Pedagógico. Enseñanza Profesional.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade investigar o processo educativo
abarcado pelos docentes e funcionários do Núcleo de Educação Profissional Kirana
Lacerda, que implica em uma reflexão sobre as concepções de ensino e
aprendizagem nas práticas avaliativas do cotidiano escolar. O interesse pela
problemática surgiu da necessidade de buscar novas alternativas de avaliação
capazes de superar as formas tradicionais, que ainda se encontram fortes traços
presentes na educação escolar brasileira por meio de uma avaliação classificatória,
seletiva e excludente. Uma vez que, ainda, se avalia para dar nota e para aprovar ou
reprovar alunos.
Para responder a essa reflexão apresenta-se como objetivo geral a análise
dos significados atribuídos a avaliação por portfólio com os profissionais do Núcleo
de Educação Kirana Lacerda, participantes de um estudo experimental de
acompanhamento de um processo de aprendizagem/formação avaliativa, com a
intenção de promover mudanças de atitudes as quais estimulem uma maior
socialização do saber fazer.
Assim sendo, a problemática da pesquisa se baseia na seguinte indagação:
como utilizar o portfólio para o acompanhamento do fazer pedagógico no Programa
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), utilizando as reflexões
provenientes

de

um

determinado

período

escolar

possibilitando

uma

avaliação/reflexão da prática exercida pelos profissionais desta unidade escolar,
uma vez que o NEP é um núcleo de educação profissional.
Espera-se conseguir mobilizar os profissionais do núcleo proporcionando uma
avaliação diferenciada do cotidiano escolar com o intuito de promover a interação, o
ensino/aprendizagem e o autoconhecimento.
Através deste estudo pretendeu-se buscar uma aprendizagem mais
significativa por parte dos docentes e profissionais do NEP-Kirana Lacerda
envolvendo a avaliação por portfólio, como estratégia de ensino e aprendizagem
para o planejamento desta prática nos futuros cursos PROEJA desta instituição.
É importante ressaltar que, já sabedora da implantação da reestruturação dos
NEPs, o início do ano letivo de 2008, bem como o ano letivo de 2009, foram muito
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conturbados pelo motivo da prorrogação do início das aulas, ou seja, o ano letivo
teve seu início no mês de maio e término em outubro.
Em vista desta situação, e também já pensando como trabalhar o pedagógico
de uma maneira diferenciada, com o intuito de motivar a equipe na contextualização
de sua prática pedagógica e não permitindo que o desânimo e a falta de estímulo se
instaurassem no cotidiano escolar, propus à diretora da Escola uma avaliação dos
trabalhos pedagógicos por meio de portfólio, o qual foi aceito com muito entusiasmo
pela gestora.
Assim, este trabalho está dividido em cinco capítulos. Após esta breve
introdução que apresenta o estudo, seu objetivo da pesquisa e problemática
contempladas no primeiro capítulo, no segundo tem-se a revisão teórica sobre o
PROEJA e a Educação de Jovens e Adultos tecendo uma trajetória desde a
legislação vigente e a Formação Inicial e Continuada e apresentando os diversos
conceitos sobre portfólio e sua historicidade, dando ênfase à avaliação por portfólio.
O terceiro capítulo identifica a metodologia desenvolvida para a realização
deste estudo, apresentando os instrumentos e os procedimentos metodológicos da
pesquisa em relação à avaliação por meio de portfólio com base nos princípios
norteadores do trabalho com portfólio de Villas Boas (2008). O quarto descreve
como surgiu a ideia e as etapas para a implantação deste trabalho avaliativo por
portfólio, no NEP-Kirana Lacerda, e apresenta a análise de portfólios dos sujeitos
participantes da investigação. As considerações finais são apresentadas no quinto
capítulo. Finalmente, na sequência apresentam-se as referências e os anexos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo tem-se a revisão teórica sobre o PROEJA tecendo uma
trajetória desde a legislação vigente e a Formação Inicial e Continuada
apresentando os diversos conceitos sobre portfólio e sua historicidade, dando
ênfase à avaliação por portfólio como forma contínua de acompanhamento e
avaliação do trabalho pedagógico.

2.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA – FIC E A LEGISLAÇÃO VIGENTE
No Brasil, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) tanto no nível fundamental,
quanto no médio, é assinalada pela descontinuidade e por tênues políticas públicas.
Ainda, no que diz respeito à forte presença de jovens na EJA, é um agravante na
situação brasileira, isto devido em grande parte a problemas de não permanência e
insucesso no ensino fundamental (regular).
É, portanto, fundamental que no âmbito do PROEJA (MEC, 2007) algumas
considerações se fazem necessárias para sua compreensão enquanto uma política
em construção no que se refere à formação inicial e continuada, ou seja, a
qualificação profissional e a necessidade de vincular a EJA e mundo do trabalho.
A EJA, em síntese trabalha com sujeitos marginalizados pelo sistema e de um
modo geral, envolve indivíduos de natureza diversa (negros, jovens, idosos, índios,
trabalhadores, trabalhadores informais, populações rurais etc.). Mesmo com o direito
garantido pela lei, estes jovens e adultos foram excluídos, ao longo dos anos, do
acesso ao conhecimento da escola, sendo este conhecimento peça importante para
se ler o mundo e a sociedade em que se vive e nela atuar de maneira crítica.
Nessa perspectiva, Kohl de Oliveira (1999, p.1) argumenta que:
O tema "educação de pessoas jovens e adultas" não nos remete apenas a
uma questão de especificidade etária, mas, primordialmente, a uma questão
de especificidade cultural. Isto é, apesar do corte por idade (jovens e
adultos são, basicamente, "não crianças"), esse território da educação não
diz respeito a reflexões e ações educativas dirigidas a qualquer jovem ou
adulto, mas delimita um determinado grupo de pessoas relativamente
homogêneo no interior da diversidade de grupos culturais da sociedade
contemporânea.
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Seguindo esta trajetória, a V Conferência Internacional sobre Educação de
Adultos -CONFINTEA V- (2003, p. 3), reconhece a EJA no sentido de pensar o
aprender por toda a vida, ao salientar que “hoje, mais do que nunca, a educação e a
aprendizagem de adultos constituem a chave indispensável para liberar as forças
criativas das pessoas, dos movimentos sociais e nações”. (tradução livre)
Conforme afirma Arroyo (2001, p.10):
Os olhares sobre a condição social, política e cultural dos alunos de EJA
tem condicionado as diversas concepções da educação que lhes é
oferecida, os lugares sociais a eles reservados – marginais, oprimidos,
excluídos, empregáveis, miseráveis... – tem condicionado o lugar reservado
a sua educação no conjunto das políticas públicas oficiais.

Nesse contexto, a necessidade da inclusão dos jovens e adultos carentes
ocorre na medida em que coloca em prática questões apresentadas em vários
documentos legais que regulamentam a Educação Profissional no Brasil: a
Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a resolução
CNE/CEB nº 1/2000, o Decreto Lei 5840/2006, a lei nº 11.741 de 2008, o
Documento Base do PROEJA (2007), dentre outros.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, define que “a educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Já a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -LDBEN, nº 9394/96, no § 2º do artigo
1º, ao disciplinar a educação escolar, estabelece que ela “deverá vincular-se ao
mundo do trabalho e à prática social”
O Documento Base PROEJA cita a Resolução CNE/CEB nº. 1/2000, a qual
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA sendo que o Art. 5º,
parágrafo único determina:
[...] a identidade própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as
situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos
princípios de eqüidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e
contextualização das Diretrizes Curriculares Nacionais e na proposição de
um modelo pedagógico próprio [...] (PROEJA -MEC 2007, P.48)
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O Decreto Lei nº 5840/2006, por sua vez, detalha essa vinculação entre
educação escolar e mundo do trabalho, ao regulamentar o capítulo III da LDBEN,
considerando que a formação inicial e continuada de trabalhadores se constitui por
cursos

ou

programas

de

Educação

Profissional

que

“articular-se-ão

preferencialmente com os cursos de Educação de Jovens e Adultos, objetivando a
educação para o trabalho e a elevação do nível da escolaridade do trabalhador”.
Instituindo-se, dessa maneira, o programa nacional de integração da educação
profissional com a educação básica na modalidade EJA – PROEJA, em âmbito
federal.
Cabe ressaltar que o Documento base (MEC, 2007, p.12) afirma que este
Decreto Lei:
Trouxe diversas mudanças para o programa, entre elas a ampliação da
abrangência, no que concerne ao nível de ensino, pela inclusão do ensino
fundamental, e, em relação à origem das instituições que podem ser
proponentes, pela admissão dos sistemas de ensino estaduais e municipais
e entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação
profissional, passando a denominação para Programa nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos.

Nessa perspectiva, o documento aponta que é imprescindível que em cada
estado da Federação os sistemas públicos de educação interajam a fim de tornar
realidade essa política pública educacional. Assim sendo, ao se falar no sistema
educacional brasileiro, não se pode deixar de mencionar a Educação de Jovens e
Adultos, na modalidade de Formação Inicial e Continuada (FIC).
A Educação Profissional e Tecnológica, em seu artigo 39 da LDBEN, vem
com nova redação pautada na lei nº 11.741 de 2008, com a finalidade de integrar-se
aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da
ciência e da tecnologia. O inciso I trata de cursos e programas:
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II – de educação profissional técnica de nível médio;
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.
A Educação de Jovens e Adultos ocupa uma posição de destaque nos últimos
anos, com isto, percebe-se uma ampliação de ações educativas tanto nos países de
primeiro mundo, quanto no Brasil.
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Segundo Haddad (2007, p.29), “em países como a Suécia ou o Japão, pelo
menos 50% da população está engajada em algum programa de formação” (...) uma
vez que, “dedicam recursos à promoção de oportunidades educativas para os
adultos, visando não só a qualificação profissional, mas também a formação para a
cidadania”. Mesmo sendo países que em relação à educação básica obrigatória não
apresentam problemas de déficits, observa-se um aumento progressivo de ofertas
variadas de educação para os adultos.
O mesmo autor (idem, p.29) acrescenta que no Brasil não é diferente.
Pesquisa recente indica existir um número elevado da população de jovens
e adultos que participa de programas de aprendizagem continuada, tanto no
que se refere à qualificação profissional quanto ao desenvolvimento
pessoal.

É pertinente afirmar que a legislação que hoje regulamenta o PROEJA
oferece abertura para uma prática diferente do ensinar e aprender. Para tanto,
necessita fortalecer a visão ética de jovens e adultos e valorizar as aprendizagens
significativas, revalorizar o meio cultural da pessoa e da comunidade, bem como
influenciar as políticas públicas destinadas a esta categoria.

2.2 PORTFÓLIO: CONCEITOS E HISTORICIDADE
Com o intuito de eliminar o autoritarismo presente ainda nas avaliações e na
organização do trabalho pedagógico, através de uma avaliação tradicional por notas,
rótulos (forte, médio, fraco) ou recuperação para os de baixo rendimento escolar é
que se apresenta o portfólio como uma proposta inovadora. Quando se emprega
esta estratégia avaliativa, surge uma concepção de ensino e aprendizagem diferente
da utilizada habitualmente no meio escolar.
Hernández (1998, p.98) apresenta a origem do portfólio e sua importância, ao
afirmar que “o portfólio é uma modalidade de avaliação devedora do campo da arte”.
Complementa afirmando que “não é essa a primeira vez que o âmbito da educação
apresenta uma relação com o campo da arte mediante uma apropriação e uso de
metáforas e analogias que se revelaram frutíferas”.
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Gardner (1994, pp.83-84 apud HERNÁNDEZ 1998, p.99) introduz o portfólio
como estratégia de avaliação do programa de Educação artística, explicada nos
seguintes termos:
Na vida cotidiana, são os artistas que estão interessados em ingressar
numa escola, ou em competir para obter um prêmio ou uma exposição
numa galeria os que montam as pastas (os portfólios) com maior
freqüência. Constituídas assim, são coleções dos produtos acabados. Em
troca, nossas pastas (portfólios) estão deliberadamente pensadas para
serem recordações de obras em processo.

Hernández (idem, p.99) argumenta ser possível “no Ensino Fundamental,
Médio e Superior realizar um processo de seleção e ordenação de amostras que
reflitam a trajetória de aprendizagem do aluno” e complementando que reflitam
também o caminho dos profissionais da instituição.
Assim sendo, para o autor (ibidem, p.100) “o que caracteriza o portfólio como
modalidade de avaliação não é seu formato físico (pasta, caixa, CD-ROM, etc)”, mas
sim “a concepção do ensino e aprendizagem que veicula”.
Dentre os muitos significados referentes à palavra portfólio decidiu-se por
elencar os seguintes conceitos.
A palavra portfólio, para Houaiss e Villar (2001, pp.2.266-2.267 apud, VILLAS
BOAS, 2008, p.37), significa o “conjunto ou coleção daquilo que está ou pode ser
guardado num porta-fólio (fotografias, gravuras, etc)”.
Na definição pedagógica de Villas Boas (idem, p.136), é “o mais enriquecedor
procedimento de avaliação”. E complementa com a colocação sobre portfólio da
mediadora Sandra Mary G.Prazeres que o “porta-fólio é um instrumento riquíssimo
que garante a beleza da construção própria, individual, personalizada.[...]. Autor e
leitor de si mesmo”.
Hernández (1998, p.100) define portfólio como sendo um:
continente de diferentes classes de documentos (notas pessoais,
experiências de aula, trabalhos pontuais, controle de aprendizagem,
conexões com outros temas fora da escola, representações visuais, etc)
que proporciona evidências do conhecimento que foi construído, das
estratégias utilizadas e da disposição de quem o elabora em continuar
aprendendo.

Ferreira (1999, p.1.612 apud VILLAS BOAS ibidem, p.37) define porta-fólio ou
portfólio como “uma pasta de cartão usada para guardar papéis, desenhos,

20

estampas, etc”. No entanto, portfólio é mais que um fichário para organização dos
trabalhos. O portfólio pode ser compreendido como “um instrumento de estimulação
do pensamento reflexivo, facilitando oportunidades para documentar, registrar e
estruturar os procedimentos e a própria aprendizagem” (SÁ-CHAVES, 2000, apud
VIEIRA 2002, p.150). Nesse sentido, o portfólio é uma ferramenta diagnóstica e
contínua de acompanhamento e avaliação de um trabalho pedagógico.

2.3 AVALIAÇÃO POR PORTFÓLIO: REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA
A avaliação deve ser vista como uma ferramenta necessária para aprender a
ensinar, pois o aprender é uma prática contínua, não estanque e envolve ações
necessárias que promovam melhorias tanto no ensino/aprendizagem quanto na
qualidade de vida.
Moran (2006, p.12) enfatiza que ensino e educação são conceitos diferentes.
“No ensino se organizam uma série de atividades didáticas para ajudar os alunos
para compreender áreas específicas do conhecimento”, enquanto que na “educação
o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar ensino e vida, conhecimento e ética,
reflexão e ação, a ter uma visão de totalidade”.
É interessante ressaltar o pensamento de Freire (2003, p.29) quando o crítico
da educação bancária argumenta que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem
ensino”. Para o autor, o ensino e a pesquisa fazem parte da prática do
docente/profissional, como também a indagação, a busca. Com isto, o educador
reconhece o entrelaçamento desses fazeres ao declarar que se pesquisa para
conhecer o que ainda não se conhece e deste modo comunicar ou anunciar a
novidade.
Charlot (2000, p.68) contribui com este estudo ao afirmar que “aprender é
uma atividade de apropriação de um saber que não se possui, mas cuja existência é
depositada em objetos, locais, pessoas”.
Assim sendo, o Documento Base do PROEJA (MEC, 2007, p.40) dá ênfase à
avaliação quando declara que:
Em diferentes espaços, tempos, circunstâncias, nos vemos imersos em
processos avaliativos: podemos gostar, (des)gostar de alguém, de algo,
comparamos, medimos, emitimos juízo de valor acerca de nós mesmos, dos
outros e das mais variadas situações. Nossos julgamentos estão
circunstanciados, datados, produzem-se, transformam-se na cultura.
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Nesse sentido, é importante mencionar o artigo de Luckesi (2000) que se
intitula o que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem, em que se refere à
avaliação da aprendizagem, argumentando que é preciso deixar de confundir a
avaliação da aprendizagem com exames. Luckesi justifica seu posicionamento
caracterizando a avaliação da aprendizagem como amorosa, inclusiva, dinâmica e
construtiva, distinta dos exames que são excludentes, nada amorosos, nem
construtivos, e sim classificatórios.
O educador aborda o verdadeiro sentido da aprendizagem ao questionar o
que realmente significa o ato de avaliar, uma vez que a avaliação da aprendizagem
está presente na vida de todos nós e de alguma forma todos os envolvidos no
processo escolar estão comprometidos com este fenômeno e que cada vez mais é
foco de nossas preocupações educativas.
Em outras palavras, Luckesi (2000, p.2) menciona que “a disposição de
acolher está no sujeito do avaliador, e não no objeto de avaliação”. Portanto, a
disposição de acolher é o ponto de partida para se colocar em prática qualquer
avaliação.
Xavier (2003, apud DOCUMENTO BASE PROEJA, 2007, p.41) ao se referir à
avaliação de Jovens e Adultos, relata que:
esses jovens e adultos ao longo da vida escolar, foram aprendendo a ser
alunos, posto que não nascem alunos, produzem-se na cultura escolar e
são também dela produtores. Do mesmo modo, os professores, que
imersos em correções, notas, erros, acertos, valoração de alunos e alunas e
valoração de si mesmos, afastam-se e perdem o foco central que é o
ensinar e aprender.

Villas Boas (2008)) argumenta que geralmente não se inclui a avaliação entre
os indicadores que apresentam forte impacto na aprendizagem porque ela costuma
ser entendida como aplicação de provas e atribuição de notas. Porém, ela tem sido
no seu sentido mais amplo o mecanismo pelo qual o aluno é incluído na escola ou
dela é excluído.
Neste sentido, mudar a concepção de avaliação não é tarefa fácil, porém se
faz necessária. A avaliação formativa torna-se fundamental, pois esta “promove a
aprendizagem do aluno e do professor e o desenvolvimento da escola, sendo,
portanto, aliada de todos”(VILLAS BOAS, 2008, p.32).
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Cabe salientar que para Villas Boas (2008, p.177), o portfólio deixa de ser um
simples instrumento de avaliação do qual se faz uso em momentos determinados,
para indicar que o trabalho com o portfólio ocupa posição de destaque no processo,
uma vez que a avaliação inicia, permeia todo o processo do trabalho com o portfólio
e o conclui. Portanto, conclui-se que a avaliação e a aprendizagem se imbricam e se
confundem. Assim sendo, quando se fala em avaliação, automaticamente está se
falando do trabalho pedagógico.
Para Hernández (1998, p.99) a “utilização do portfólio como recurso de
avaliação é baseada na ideia da natureza evolutiva do processo de aprendizagem”.
Já, para Villas Boas (idem, p.37), “o portfólio é um dos procedimentos de avaliação
condizentes com a avaliação formativa”.
Klenowski (2003, p.2, apud VILLAS BOAS 2008, p.44) afirma que “achados
de pesquisa concluem que o uso de portfólios promove o desenvolvimento de
habilidades importantes, como a reflexão, a auto-avaliação e a análise crítica”.
Desse modo, um dos princípios-chave do trabalho por portfólio no processo
avaliativo é a construção. Villas Boas (ibidem, p.136) enumera os 6 (seis) princípios
que apóia o trabalho por portfólio: “construção, reflexão, criatividade, parceria, autoavaliação e autonomia”.
Vieira (2002, p.153), em seu artigo intitulado “portfólio: uma proposta de avaliação
como reconstrução do processo de aprendizagem” comenta:
no momento em que se procuram encontrar soluções para que a educação
acompanhe as rápidas mudanças que ocorrem no mundo atual, parece
razoável que a aprendizagem e a avaliação escolar realizada por meio de
portfólio sejam pensadas e refletidas como alternativas possíveis.

Dentre muitos aspectos positivos na construção de portfólios, Villas Boas
(2008) indica o diálogo, a troca de experiências, a constante reflexão sobre o
trabalho, o constante “pensar” sobre a ação, a prática da autoavaliação, a reflexão
sobre temas do curso, a autonomia e a parceria, como princípios indispensáveis
para se chegar à avaliação formativa porque ao mesmo tempo em que se exerce a
autonomia o sentimento de cumplicidade gera segurança para os envolvidos no
processo.
Dessa maneira, refletir sobre nossas ações e sobre a fundamentação teórica
relacionada ao nosso ofício, a revisão do trabalho executado, a oportunidade de
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estarmos reavaliando o processo e os registros feitos, o constante pensar sobre a
ação e os princípios da reflexão, construção e auto-avaliação, constitui a base do
portfólio.
Segundo Shores & Grace (2001, p.43-45), todos querem saber: o que deve
fazer parte de um portfólio [...] “E a resposta é que na verdade dois portfólios nunca
são iguais, porque os professores/profissionais são todos diferentes e assim, suas
atividades pedagógicas também”. A criatividade é a única limitação imposta aos
conteúdos de portfólios de professores e ou profissionais da instituição escolar.
Entende-se que o portfólio é um instrumento que poderá ser capaz de
responder a estas expectativas. Por este prisma, surgiu a decisão desta
pesquisadora de implementar a avaliação formativa por meio do trabalho por
portfólio no ambiente escolar.
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3 PERCURSO CONSTRUÍDO POR MEIO DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO
TRABALHO COM PORTFÓLIO

Neste

capítulo

apresentam-se

os

instrumentos

e

os

procedimentos

metodológicos da pesquisa em relação à avaliação por meio de portfólio realizado
com profissionais do Núcleo de Educação Profissional Kirana Lacerda, uma vez que
se deseja estudar este recurso como um processo viável de avaliação nos futuros
cursos PROEJA desta instituição profissional.

3.1 TRAÇADOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA
Neste estudo realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo sobre a avaliação
por meio de portfólio apresentando como referência o trabalho pedagógico e a
avaliação formativa (conhecida também como avaliação mediadora, emancipatória,
dialógica, cidadã) da qual o portfólio faz parte.
Sobre pesquisa qualitativa, Silverman (2009, p.51) afirma que:
o principal ponto forte da pesquisa qualitativa é a capacidade para estudar
fenômenos simplesmente indisponíveis em qualquer lugar”. [...] Ela usa
dados que ocorrem naturalmente (grifo do autor) para encontrar as
seqüências (“como”) em que os significados dos participantes (“o quê”) são
exibidos e, assim, estabelecer o caráter de algum fenômeno.

Hammerley (apud, SILVERMAN, 2009, p.311) enfatiza o valor da pesquisa
qualitativa para a comunidade afirmando que esta estuda o que as pessoas estão
fazendo em seu contexto natural, por isso é relativamente flexível podendo ser
estudado tanto os processos quanto os resultados, os significados e as causas.
E ainda, Silvermann (idem, p.312) argumenta que a pesquisa qualitativa
apresenta como ponto forte a sua capacidade de análise sobre o que de fato
acontece naturalmente em ambientes.
O tipo de pesquisa adotado nesta investigação foi o Estudo de Caso. De
acordo com Martins (2008) uma pesquisa orientada por um Estudo de Caso traz
como proposta uma avaliação qualitativa do fenômeno estudado e requer diversas
técnicas de coleta de dados. Portanto, quando o enfoque da avaliação é qualitativo,
ele busca “descrever, compreender e explicar comportamentos, discursos e
situações”. Prossegue o autor (2008, p.23), afirmando que:
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O autor da pesquisa e os atores sociais se encontram reciprocamente
implicados: os últimos na construção e resultados da pesquisa, e o primeiro
nas ações que irão orientar a pesquisa e seus achados. (...) Os atores de
um Estudo de Caso deixam de ser simplesmente objeto de observação, de
explicação ou de interpretação. Eles tornam-se sujeitos e parte integrante
da pesquisa, de sua concepção, de seu desenvolvimento, de seus
resultados e de sua redação.

No que diz respeito à estratégia de pesquisa de um Estudo de Caso, Martins
(2008) explicita que o trabalho de campo exige mais atenção do pesquisador em
relação à exposição do problema de pesquisa, de detalhes bem planejados, tendo
sempre como ponto de partida o referencial teórico e as características próprias do
caso. Uma pesquisa do tipo Estudo de Caso exige do pesquisador uma dedicação
profunda e exaustiva sobre o objeto delimitado, que lhe permite introduzir-se em
uma realidade social específica e por vezes desconhecida, a qual não seria possível
alcançar por meio de uma avaliação quantitativa.
Diante do exposto, esta investigação se propôs a discutir a temática da
avaliação por portfólio no ensino profissionalizante para verificar a eficácia do
PROEJA. Assim, este trabalho caracterizou-se como um Estudo de Caso, cuja
análise de dados foi realizada na perspectiva qualitativa e teve a Pesquisa-Ação
como fundamento metodológico.
Thiollent (apud GIL 1999, p.46) define pesquisa-ação como:
um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema
coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da
situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo.

Para Barbie (2003, p.59):
A pesquisa-ação torna-se ciência da práxis exercida pelos técnicos no
âmago de seu local de investimento. O objeto da pesquisa é a elaboração
da dialética da ação num processo pessoal e único de reconstrução racional
pelo ator social.

Conforme relata Martins (2008, p.47), é importante salientar que a PesquisaAção (PA) apresenta-se como uma estratégia de pesquisa que serve aos interesses
de um Estudo de Caso. O autor complementa que a:
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Pesquisa-Ação consiste essencialmente em acoplar pesquisa e ação em
um processo no qual os atores implicados participam, junto com o
pesquisador, para chegarem interativamente a elucidar uma questão da
realidade em que estão inseridos, identificando problemas coletivos,
buscando e experimentando soluções em situação real. Simultaneamente,
há produção e uso de conhecimento.

Cabe ressaltar, como já mencionado, que o local escolhido para realizar esta
pesquisa foi o Núcleo de Educação Profissional Kirana Lacerda, uma escola
profissionalizante, localizada na área central do município de Araranguá (SC) e
inserida numa região privilegiada pela natureza, mas com muitos problemas sociais.
Diante desta realidade, esta instituição pode oferecer cursos PROEJA-FIC,
proporcionando uma ação mais completa para a formação do aluno/cidadão.
Com a preocupação de apresentar aos docentes e funcionários do Núcleo
uma tematização do cotidiano escolar por meio da avaliação, buscou-se através dos
estudos de Villas Boas (2008) a fundamentação sobre avaliação e mais
especificamente sobre portfólio, utilizando principalmente o registro de suas
experiências acadêmicas sobre estes itens e o trabalho pedagógico.
Outro autor de referência usado foi Hernández (1998), que contribuiu com as
concepções reflexivas de portfólio como estratégia de avaliação. Complementou-se
este estudo com Zabalza (2004), importante estudioso na área de educação,
principalmente sobre diários de aula.
A realização da pesquisa fez emergir, de forma intensa, o desafio maior de
refletir sobre nossa prática pedagógica na forma de relatos e registros, tendo como
referência o método avaliativo por portfólio.

3.2 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO
DOS DADOS
Deve-se escolher uma técnica para coleta de dados que seja realmente
necessária para o desenvolvimento e conclusões da pesquisa, quando esta
abordagem metodológica ou o tipo de estudo em questão envolver análises de
dados e informações.
É importante ter clareza de que os relatos são sempre uma impressão da
realidade, condicionada pelos saberes prévios de quem os produziu. Já os registros
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são a documentação da prática que não passa pelo filtro ou pela interpretação de
um relator.
Entende-se por registro o “diário de bordo” do professor/profissional. Nesse
documento ele constrói uma narrativa e uma reflexão do trabalho em sala de aula ou
na função que exerce na Unidade Escolar.
Para Zabalza (2008, p.15), “um diário vai ser tanto mais rico quanto mais
polivalente for a informação que se oferece nele”. Cabe ressaltar que para Zabalza
os “diários” não necessariamente precisam ser uma atividade diária. Por outro lado,
Villas Boas (2008, p.13) prefere utilizar a expressão “registros reflexivos” para
identificar os diários, por estes apresentarem uma conotação mais ampla.

É

importante que esse registro mostre uma visão “distanciada” do professor e (ou
outro profissional da unidade escolar) em relação à própria prática.
Zabalza (idem, p.136) esclarece sobre o sentido de distanciamento e afirma
que “tanto o escrever sobre o que fazemos como ler sobre o que fizemos nos
permite alcançar certa distância da ação e ver as coisas e a nós mesmos em
perspectiva”.
Neste enfoque, os dados elencados para a análise do processo foram os
registros individuais (diários) construídos durante a realização das atividades de
elaboração dos portfólios pelos participantes e também as atividades de socialização
destes relatos com a coletividade. O uso das imagens fotográficas dos portfólios e
das feitas durante a socialização, além dos próprios portfólios, foi autorizado por
todos os participantes. O estudo foi desenvolvido no período de maio a outubro (ano
letivo de 2009).
Realizaram-se, ainda, momentos de socialização dos portfólios que
envolveram todos os sujeitos do Núcleo, nas datas de 28 de maio, 29 de junho, 14
de setembro, 07 de outubro e 22 de outubro. Estas socializações foram
acompanhadas e registradas pela pesquisadora sob a forma de registros ou diários
de bordo, que também serviram de fontes para a pesquisa e a análise dos portfólios
segundo os princípios definidos por Villas Boas (2008, p.56): a construção, a
reflexão, a criatividade, a parceria, a autoavaliação e a autonomia.
A coleta e posterior análise dos dados foram realizadas por amostragem,
sendo que em um universo de 20 (vinte) participantes do estudo a opção foi por uma
amostra de 08 (oito) docentes do Núcleo de Educação Profissional Kirana Lacerda,
escolhidos aleatoriamente.
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Os princípios da construção, da reflexão e da criatividade permitem repensar
o ofício através da análise do fazer pedagógico. Ao poder participar da construção
de nossas atividades pedagógicas, fazendo escolhas, refletindo sobre o que incluir
ou excluir do portfólio, tomando decisões, buscando formas diferentes de aprender e
ensinar, estamos colocando em prática, também, o princípio de criatividade, pois
temos

a oportunidade de

apresentar as nossas próprias ideias na criação do

portfólio.
Acredita-se que dessa maneira a avaliação e o trabalho pedagógico terão
outra conotação em sala de aula e na escola, fazendo com que a reflexão da prática
se torne o caminho para a autoavaliação.
Segundo relata Villas Boas (idem, p.70), a autoavaliação, como um
instrumento avaliativo, constitui-se, tanto para o aluno quanto para o professor como
um espaço de reflexão sobre seu desempenho, suas facilidades e necessidades,
além de propiciar a construção de autonomia.
Pode-se afirmar, segundo Villas Boas (ibidem, p.56), que a parceria é uma
competência que deve ser desenvolvida entre todos os segmentos da escola, ou
seja, a parceria aluno-aluno, aluno-professor, professor-professor, uma vez que a
avaliação e o trabalho pedagógico passam a ser responsabilidade de todos os
envolvidos e não somente do professor.
É importante ressaltar que este envolvimento pôde estimular uma vivência
diferenciada do cotidiano escolar, pois neste processo pretendeu-se desenvolver a
autonomia dos participantes, a criatividade e a ousadia. Com isto, os sujeitos
perceberam que podem trabalhar de forma distinta e independente e que podem
tomar iniciativas na construção de seus portfólios.

3.3 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL KIRANA LACERDA: ESPAÇO
PRIVILEGIADO NA CONTEXTUALIZAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA
O Núcleo de Educação Profissional Kirana Lacerda oferece desde a década
de 50 cursos de Educação Profissional de Formação Inicial e Continuada – FIC ou
de Qualificação Profissional destinados a uma clientela de todos os níveis de
escolarização e que atuam em diversas áreas de trabalho como comércio, serviços
gerais, autônomos, dentre outras. São sujeitos advindos de toda a região da
Associação de Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC).
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De acordo com o Projeto Político Pedagógico (2009) a história desta unidade
escolar teve seu início no ano de 1956, quando foi implantada em Araranguá através
do decreto nº 157 de 18 de maio de 1956.
A Escola Profissional Feminina Kirana Lacerda foi criada pelo então
Governador Jorge Lacerda, tendo recebido este nome em homenagem a sua
esposa, Kirana Lacerda.
Esta instituição é mantida pelo governo do Estado de Santa Catarina e por
não ter sede própria fez muitas mudanças, porém sempre se localizou no centro da
cidade. Atualmente está situada na Avenida XV de Novembro, 1934, Centro.
Esta unidade escolar iniciou com dois cursos: bordados e rendas, cortes e
confecções. Com a necessidade de abrir cursos para ambos os sexos e embasadas
na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, as escolas
profissionais foram reestruturadas e transformadas em Centros de Educação
Profissional – CEDUPs, ficando ligados a estes centros os Núcleos de Educação
Profissional – NEPs pelo Decreto Lei 4.113 de fevereiro de 2002.
Com o Decreto Lei 4.114 de 27 de fevereiro de 2002, o Núcleo de Educação
Profissiona Kirana Lacerda passou a ser gerenciado pelo Centro de Educação
Profissional Abílio Paulo, de Criciúma, mas com autonomia administrativa,
pedagógica e financeira. A desvinculação com o Centro de Educação Profissional
Abílio Paulo aconteceu por meio da Portaria E/20, de 13 de agosto de 2003 e
publicada no Diário Oficial nº. 17.229, de 02 de setembro de 2003.
No final do ano letivo de 2007, o Núcleo de Educação Kirana Lacerda foi
surpreendido com mais uma reestruturação do ensino profissionalizante, perdendo
novamente sua autonomia e executando em suas rotinas diárias as orientações de
operacionalização

baseadas

nas

Chamadas

Públicas

nºs:

01/2007/SED,

001/2009/SED e 004 de 26 de março de 2010.
Os cursos ministrados pela instituição são de qualificação profissional básica
e os docentes contratados através de edital como professores com contratos
temporários de trabalho. Estes cursos são oferecidos gratuitamente para beneficiar
toda a população de Araranguá e região da AMESC.
A faixa etária da clientela é bem variada e a idade mínima exigida é de 16
anos, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, não se
estabelecendo idade máxima.
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Os projetos de curso, organização curricular, calendário escolar e
organização geral dos cursos são revistos, no início de cada ano, durante as
atividades de planejamento, tendo como base as atividades, as pesquisas, as
avaliações, os resultados obtidos no ano anterior e as diretrizes e bases
determinadas pela Secretaria de Educação do Estado.
Nesse sentido, o Projeto Político Pedagógico desta Unidade Escolar (2009,
p.21) considera que:
O planejamento deve ser elaborado em grupo, a organização curricular
acontecerá de forma articulada entre os cursos de áreas afins, (...) incluindo
os temas transversais, onde a ética permeia as relações, ampliando a
capacidade do indivíduo de crescer como profissional e cidadão.

Os cursos de Formação Inicial e Continuada – FIC/cursos de qualificação
profissional realizados por esta Unidade Escolar eram elaborados por projetos de
duração semestral nos períodos matutino, vespertino e noturno e contavam também
com diversas entidades parceiras para facilitar o acesso ao conhecimento dos
alunos interessados pelos cursos ofertados pela instituição.
Espera-se que esta reestruturação implementada no núcleo contribua num
futuro próximo para o fortalecimento e ampliação das atividades desta instituição.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

Este capítulo descreve como surgiu a ideia e as etapas para a implantação no
Núcleo de Educação Kirana Lacerda de um trabalho avaliativo por portfólio. Abarca
também a análise de portfólios dos profissionais envolvidos partindo das reflexões
individuais para a contribuição de um processo coletivo através dos princípios
norteadores que fundamentam o trabalho pedagógico.

4.1 COMO SURGIU O DESAFIO DE UTILIZAÇÃO DO MÉTODO AVALIATIVO POR
PORTFÓLIO
A intenção de trabalhar na escola com a avaliação diferenciada através do
portfólio amadureceu após meus estudos no Centro de Educação da Universidade
Federal de Santa Catarina em 2008, como aluna especial do curso de mestrado.
O mérito do registro deste estudo como trabalho de conclusão de curso,
deve-se à sugestão em forma de desafio lançado pela professora Martha Kaschny
Borges a mim, então acadêmica do curso de Especialização do Programa de
Educação profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade Jovens e
Adultos - PROEJA.
Ao longo de minha atuação como educadora, sempre estive atenta aos
processos avaliativos e, neste sentido, percebi que a avaliação é um tema bastante
complexo e que, mesmo quando os educadores não estão satisfeitos com os
processos avaliativos, estes apresentam dificuldades em modificar suas práticas.
Com estas reflexões iniciei as atividades com os sujeitos da pesquisa: o grupo
de docentes, funcionários e lideranças dos cursos. Inicialmente foi proposta ao
grupo esta forma diferenciada de avaliação baseada no trabalho pedagógico.
Num primeiro momento realizei a leitura de alguns livros indicados e
selecionados. A seguir foram feitos o acompanhamento e a elaboração dos
portfólios, dando ênfase à autonomia de criação para os registros. Para isso, ficou
acordado que os sujeitos realizariam relatos individualizados e em datas
previamente marcadas, aconteceriam às socializações participativas do fazer
pedagógico, através da apresentação/socialização do portfólio de cada participante,
em reuniões pedagógicas do núcleo.
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Desse modo, o desafio foi lançado, ou seja, desafio este de fazer uma
educação de qualidade buscando o diferencial por meio de um estudo experimental
através da avaliação por portfólio. Como público alvo foram escolhidos os docentes
e demais funcionários do núcleo, sendo que a adesão ao estudo aconteceu de forma
voluntária.
Segundo Bauman (1998, p.97), “só as experiências são legítimas quando as
certezas já não o são”. Por esta razão, mesmo sem ter certeza de que estaria à
altura deste desafio, a proposta feita na reunião de planejamento da instituição foi
aceita, com entusiasmo, pelos profissionais da Unidade Escolar. O portfólio foi
entendido como um instrumento que poderia ser capaz de responder a estas
expectativas, ou seja, a transformação do cotidiano escolar por meio da reflexão do
fazer pedagógico.
Portanto, na primeira reunião de planejamento que aconteceu no dia 29 de
abril de 2009, foi proposta aos sujeitos a realização de um planejamento
participativo, ancorado num processo de avaliação por portfólio. O objetivo deste
trabalho foi de possibilitar a reflexão sobre as ações avaliativas, apoiadas na
fundamentação teórica.
É importante salientar que na reunião de planejamento coube ao setor
pedagógico apresentar à equipe (funcionários e docentes) o embasamento
teórico/prático do trabalho por portfólio, sendo enfatizado para o grupo que nesta
forma organizacional de trabalho um dos princípios-chave é a construção. Assim
cada profissional ficaria responsável pela construção de seu portfólio.
Cada participante do encontro recebeu sua pasta portfólio e ficou acordado
que até a próxima reunião pedagógica os participantes deveriam entregar sua pasta
de registro (portfólio) na sala do setor pedagógico ficando a referida pasta

à

disposição da comunidade escolar. Foi salientada ao grupo a importância do
comprometimento de cada um e o compromisso de socializar o seu fazer
pedagógico com toda a comunidade escolar, não encarando esta ação como
modismo e sim como um método avaliativo.
O desafio estava apenas começando. O que se pode afirmar é que entre os
participantes do processo, a palavra portfólio tornou-se o assunto em evidência.
Todas as ações escolares voltaram-se para o trabalho com portfólio, dentre as quais
se pode destacar as dinâmicas de acolhimento elaboradas pelos docentes, cartazes
de boas vindas confeccionados pelos mesmos, avaliações iniciais, revisão de
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conteúdo programático, funcionários organizando seus registros do dia a dia escolar,
leituras sobre o tema pelos profissionais envolvidos, criação de site por funcionário e
a criação de portfólio virtual por professor e alunos. As dúvidas que surgiam no
decorrer do processo eram solucionadas com equilíbrio e apoio de toda a equipe.
Procurou-se tematizar na prática o que está presente no Projeto Político
Pedagógico da unidade escolar (2009, p.5) sobre a Proposta Curricular de Santa
Catarina (2005, p.123) em que define nos seus estudos temáticos: “são necessárias
propostas que contemplem a participação dos sujeitos, os espaços em que atuam,
suas necessidades, seus saberes e suas práticas [...] construção de propostas
curriculares, estreitamente vinculadas ao fazer produzido pelos educadores e
educandos [...]”. Para isso, é necessário o fortalecimento de todos os atores deste
processo de ensino e aprendizagem para que os resultados práticos esperados
sejam alcançados.
Entretanto, para que isso fosse possível, foi importante oportunizar espaços
de convivência democrática na escola, onde educadores, alunos, funcionários e a
comunidade pudessem trocar experiências e realizar aprendizagens significativas.
Assim, as ações e as interações deste estudo diferenciado foram assumidas
por todos nós com muita perseverança e, logicamente, com muitas dúvidas também,
isto porque a inovação nem sempre é compreendida e aceita de imediato pelo
coletivo.

4.2 ANALISAR A PRÁTICA PEDAGÓGICA: UMA PROPOSTA INOVADORA DE
ENSINO/APRENDIZAGEM
No ano letivo de 2009 (de maio a outubro), foram 27 (vinte e sete) os
profissionais que exerceram suas funções no Núcleo de Educação Profissional
Kirana Lacerda. Destes profissionais 7 (sete) não iniciaram ou não concluíram os
portfólios. Isto porque 02 (dois) participantes do trabalho com portfólio não
continuaram o processo por não mais permanecerem na escola, 01 (um) docente
pediu demissão sem participar, 01 (uma) funcionária decidiu não prosseguir
escrevendo seu relato no portfólio, 02 (dois) funcionários e 01 (uma) docente
preferiram não participar. Assim, 08 (oito) funcionários e 12 (doze) membros do
corpo docente aceitaram o desafio procurando mostrar suas realizações de uma
forma mais concreta por meio de registros de seus cotidianos escolares no ano
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letivo em curso. Em síntese, dos 27 (vinte e sete) profissionais que exerceram suas
atividades no ano letivo de 2009, 20 (vinte) iniciaram e concluíram seus portfólios.
A análise realizada dos portfólios em questão teve como fundamentação os
princípios norteadores formulados por Villas Boas (2008), já mencionados
anteriormente que são: construção, reflexão, criatividade, parceria, autoavaliação e
autonomia.
Para isso, foram analisados oito portfólios e com o objetivo de não
identificação dos sujeitos, serão empregadas convenções a seguir elencadas: P 1, P2,
P3, P4, P5, P6, P7 e P8. Portanto, os professores selecionados para a análise em foco
serão identificados pela letra “P”, sendo que o número significa o docente em
questão.
De acordo com a afirmação de Villas Boas (2008), o portfólio tem como
finalidade vincular a avaliação ao trabalho pedagógico, onde a participação do aluno
nas tomadas de decisões é importante, de tal forma que ele não cumpra apenas as
determinações feitas pelo professor e pela escola, mas sim que faça suas escolhas
e também formule suas próprias ideias.
Fazendo a transposição desta afirmação, surgiu a proposta de unir a
avaliação ao trabalho pedagógico do professor (como discente) mediante a
construção e a reflexão das ações desenvolvidas entre os sujeitos (professores)
participantes do processo. É, portanto, neste processo de construção e reflexão do
trabalho com portfólio, que se desenvolve o princípio da criatividade.
Nesse contexto, os professores tiveram toda autonomia para escolher a
melhor maneira de organizar seus portfólios, com isto buscando formas distintas de
aprender e ensinar.
O primeiro portfólio em análise, elaborado pela P1, apresentou os seguintes
registros: avaliação inicial dos alunos sobre o curso, a professora, a escola e seus
conhecimentos sobre o curso, pauta da reunião pedagógica, mensagem Abrigo
Subterrâneo aplicada em reunião, ficha de inscrição para curso de formação
continuada, duas apostilas para os alunos sobre Pintura em Tecido, elaborada pela
professora, xérox de fotografias de peças pintadas pela professora e também de
participação com as alunas em exposições com entidades parceiras. Para finalizar,
consta o registro da síntese conclusiva (anexo 1) do trabalho com portfólio.
Esta professora relutou bastante para iniciar o trabalho pedagógico com
portfólio, porém, passado o momento da dúvida demonstrou interesse pelo estudo,
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mesmo que até o momento da socialização de seu portfólio a insegurança quanto ao
processo ainda, muitas vezes, se fazia presente. O estranhamento pelo novo é
aceitável.
Este estranhamento é identificado na síntese conclusiva (anexo 1) desta
professora quando escreve “minha apresentação foi uma das últimas porque eu
precisava de mais conhecimento para me sentir mais forte em relação ao que era
mesmo o portfólio”. A P1, através desta síntese, fez uma autoavaliação, quando
teceu comentários sobre sua atuação, expressando as dificuldades encontradas e
como pode superá-las de forma positiva.
O portfólio desta professora mostrou claramente que, mesmo com seus
recuos e avanços no processo, a reflexão, a autonomia e também o princípio de
parcerias aconteceram, de fato, no decorrer da construção das atividades que iriam
compor seu trabalho.
Estas características favoreceram a criatividade, a qual pode ser observada
até na diferenciação da capa, que utilizou a Estamparia em Tecido como ilustração
para representar seu portfólio.

Figura 1- Apresentação do portfólio
da P1.

Na socialização de seu cotidiano escolar, a referida professora utilizou-se de
um material concreto para explicar um recorte do que acontece na explicação de
uma aula de Estamparia em Tecido. Em primeiro lugar expôs ao grupo que utilizava
para o início das aulas o trabalho por amostras e que este método é excelente
porque iniciava com vários exercícios de manuseio dos pincéis. Em seguida vinha o
reconhecimento de tecidos e das tintas. Após esta introdução as alunas começavam
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as amostras, desenhando variados tipos de frutas como o pêssego, a pêra, a
cenoura etc., prosseguindo com os legumes e com as flores.

Ao término da

apresentação das técnicas as alunas ficavam com uma apostila do curso, com dicas
e sugestões.
Na seqüência, utilizando tinta e pincel esta professora fez uma pequena
demonstração de como pintar uma amostra de tecido para fazer parte da apostila.
Na fotografia abaixo elencada vemos a apresentação desta etapa da técnica de
pintura por amostras apresentada pela P1.

Figura 2-Socialização do portfólio da P1 do curso de
Estamparia em Tecido

Para finalizar, a referida professora apresentou para o grupo diversas técnicas
aplicadas no tecido, como pintura em pano de prato, pintura de frutas com recortes,
apostila etc.
Percebeu-se, nesta ação, que a parceria esteve presente entre a professora,
alunos, professores e demais funcionários envolvidos, sendo esta uma competência
que se desenvolve na escola e pode, através do trabalho com o portfólio, ser uma
prática de toda a escola.
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Figura 3-Socialização do portfólio da P1

Esta docente, embora com certa insegurança, após a primeira explicação
dada aos presentes sobre seu quefazer em sala de aula, transformou o medo que
sentia em satisfação pela missão cumprida.
Em relação ao trabalho por portfólio do P2, percebeu-se que este professor
também fez uso da criatividade para modificar a pasta (portfólio), ilustrando-a com
uma imagem futurística identificando o curso, a instituição escolar e também seu
nome.

Figura 4-Apresentação do
portfólio do P2

Este profissional iniciou suas atividades na escola no mês de julho, em
substituição ao professor que ministrava o curso de Informática Básica com Noções
Administrativas.
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Após as orientações necessárias sobre o trabalho por portfólio, este
educador refletiu sobre sua prática pedagógica e criou sua própria estratégia de
registro do cotidiano escolar, demonstrando uma atitude construtiva, reflexiva e
criativa.
O professor em referência optou por apresentar em seu portfólio o relato aula
por aula (de 01/07 a 28/10) seguindo o mesmo padrão: título, nome do professor,
nome do curso, data, tema principal, materiais utilizados, objetivo, avaliação geral da
noite e dificuldades. Como exemplo, segue o registro do dia 26 de agosto:
Título: Análise de trabalho.
Tema principal: word 2003 + documentos administrativos.
Materiais utilizados: computador, apostila e internet.
Objetivo: conceituar termos como ofícios, memorandos, atas, circulares e
ainda criação destes documentos no word.
Avaliação geral da noite: a turma, com base nos estudos anteriores, foi
executando as tarefas de forma satisfatória. Foi realizada a repetição das atividades,
a fim de fixar realmente o que estava sendo feito.
Dificuldades: os alunos tiveram alguns momentos de dificuldades em que,
por estarem focados na digitação dos documentos, questões esclarecidas no quadro
passaram despercebidas. Alguns alunos necessitaram maior atenção pela
dificuldade que tiveram. A seguir, um registro fotográfico para ilustrar a forma de
relato escolhido pelo docente.

Figura 5-Registro do dia 26 de
agosto do P2
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Percebeu-se no exemplo citado a preocupação do educador em refletir sobre
se o objetivo de aprendizagem foi cumprido e aquele que por ventura não foi
cumprido.
Assim, detectando as dificuldades, quer seja pela avaliação geral do grupo
quer pela autoavaliação de seu ofício, está priorizando a reconstrução do processo
de aprendizagem do alunado, bem como, do seu próprio processo.
Para a socialização do trabalho pedagógico por meio do portfólio, este
educador apresentou sua rotina de trabalho através do uso de projetor multimídia e
de tópicos essenciais para exemplificar as estratégias de ensino por ele realizadas
em sala de aula.
Em sua apresentação, o docente explicitou que sua forma de registro das
aulas incluía anotações sobre suas facilidades e dificuldades, o que demonstrou sua
capacidade de autoavaliação.

Figura 6-Socialização do portfólio do P2

Um dos tópicos apresentados aos participantes da Reunião Pedagógica
(docentes, funcionários e líderes de turma dos Cursos de Qualificação), pelo P2, está
relacionado ao aproveitamento do grupo que, após a implantação em sala de aula
da avaliação por portfólio, registrou um crescimento de freqüência e também de um
empenho maior por parte dos alunos.
É importante salientar que o hábito do refazer pedagógico lançado pelo
professor para a turma foi bem aceito por todos. Porém, uma dificuldade encontrada
por este educador na prática escolar foi a falta do hábito de leitura pelos alunos.
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Figura 7-Socialização portfólio do P2

Consta, ainda, em seu portfólio, o registro da síntese conclusiva (anexo 2).
Após ser relatado ao profissional em questão sobre a confecção do portfólio, as
primeiras indagações feitas por ele foram o que fazer e como tirar mais proveito
desta nova atividade.
O professor P2 também relatou em sua síntese conclusiva (anexo 2) que o
maior proveito tirado da avaliação por portfólio “foi o fato de poder acompanhar os
alunos” e expor em seu portfólio “cada situação fora do comum” citando os
problemas, os questionamentos e as dúvidas como uma forma de auxiliar as suas
práticas, sempre com o intuito de eliminar as falhas que podem ocorrer tanto por
parte do professor, quanto por parte dos alunos.
Em síntese, o professor considerou que o portfólio agregou benefícios as
suas atividades, o que possibilitou perceber no final do período letivo as dificuldades
e o progresso da turma.
A P3 afirmou em seu relato que a profissão de costura em cabedal requer
muita atenção, criatividade e competência. Consta em seu portfólio atividades como
um relatório de aula, dicas para uma boa costura, síntese de ensino, dentre outras.
Pontuou no relatório as aulas de 05 de maio até 26 de maio e também um
cronograma das aulas (registro diário) de maio a junho. Como exemplo, cita-se o dia
01 de junho que apresenta 04 horas aulas, tendo como conteúdo a colocação de
linha na máquina de costura, na bobina e na lançadeira e costura em retalhos de
couro para a turma 1, mostrando a importância da habilidade em manusear a
máquina de costura e a preparação de cabedal.
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Cabe salientar que, mesmo não tendo criado algo diferenciado para a capa de
seu portfólio, a seleção de material que compôs a apresentação da socialização de
seu trabalho por portfólio foi bastante criativo, uma vez que várias peças para a
confecção de calçados foram selecionadas.
A professora explicitou em sua apresentação/socialização do portfólio que
incluiu no início das aulas o trabalho por meio de moldes riscados no papel e
costurados nas máquinas pelos alunos, sem a utilização de linha, para que estes
praticassem a coordenação da costura. Após isso, já tendo desenvolvido as
competências e habilidades da costura, passaram a costurar os moldes com linha na
agulha.
As etapas da construção de todo o processo de aprendizagem resultaram em
diversas peças usadas na confecção do referido calçado, podendo ser uma
sandália, como foi mostrado pela professora na socialização de seu portfólio, como
também de uma bota feminina ou outro tipo de calçado de acordo com o programa
de ensino.

Figura 8-Socialização do portfólio da P3

Durante a socialização do portfólio a professora mostrou o seu fazer diário
para os participantes do encontro, conforme o registro fotográfico abaixo elencado.
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Figura 9-Socialização do portfólio da P3
Curso de Costura em Cabedal

Os princípios de autonomia, de autoavaliação e parceria fizeram parte do
trabalho pedagógico da docente. Estes princípios se encontram presentes também
no registro da síntese conclusiva do portfólio (anexo 3), quando afirma que, “embora
com todos os anos de experiência como professor, foi na instituição do Núcleo de
Educação Kirana Lacerda que pôde conhecer um novo método de socialização do
conhecimento profissional, o portfólio”.
Esta educadora completou seu relato, destacando que pôde com ele aprender
e apresentar para os outros profissionais da instituição o trabalho desenvolvido com
seus alunos do curso de calçados.

Figura 10-Socialização do portfólio da P3
Curso de Costura em Cabedal
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Acrescentou ainda esta professora, na síntese conclusiva (anexo 3), que as
peças selecionadas para compor o portfólio foram do material utilizado no decorrer
do curso. Concluiu afirmando que a forma de socialização apresentada foi de fácil
adequação para ela, uma vez que estava dentro dos conhecimentos de sua área de
trabalho e a organização do material em portfólio facilitou todas as etapas do
processo de aprendizagem.
A apresentação do portfólio da P4 já vem com a identificação do curso de
Patchwork na capa da pasta (portfólio) em técnica de patchwork (palavra inglesa,
usada para designar um trabalho artístico feito com pedaços de tecidos costurados
formando um desenho).

Figura 11-Apresentação portfólio
da P4

Analisando a pasta dos registros desta educadora, desde logo se viu que
soube ser criativa e mostrou sua autonomia de criação, mostrando, também, que
estes princípios estão presentes na sua vivência escolar.
Registrou em seu portfólio diversas atividades de planejamento, como
objetivos a serem alcançados, conteúdo a ser mudado (a pedido das alunas),
programa do conteúdo, destacando critérios a serem seguidos em sala de aula.
Citou como exemplo a organização e limpeza para tornar o ambiente de trabalho
mais propício, ética nas relações de trabalho, trabalho e cidadania, gestão de
pequenos negócios etc. Apresentou o calendário escolar, identificando quantas
aulas em cada mês, texto redigido após debate sobre a educação (CONAE) e
relatório das atividades desenvolvidas nos meses de maio e junho. Exemplo: “no dia
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08/06/2009, com todos os jogos americanos de todas as alunas costurados e
aplicados, passamos para a próxima fase, o bordado. Assim foi bordado e tiradas as
dúvidas”.
Esta professora também fez uso de material pesquisado na internet para um
maior conhecimento sobre a história do Patchwork, sendo que este material foi
enviado pela educadora por mensagem eletrônica para alimentar seu portfólio.

Figura 12-Materiais utilizados em Patchwork

A professora socializou a apresentação de seu portfólio ao grupo de maneira
sucinta.

Figura 13-Socialização portfólio da P4

Expôs aos participantes do encontro que organizou seu registro de portfólio
de forma a contemplar cada dia de aula. Outros textos referentes à educação e em
especial ao tema Patchwork também faziam parte dos materiais selecionados para
seus relatos.
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Cabe ressaltar que a P4, em sua síntese conclusiva (anexo 4), mencionou que
o que consta em seu portfólio é o resumo do material passado aos alunos e sua
percepção de final de mês parar refletir e escrever o portfólio.
Esta educadora exercitou o princípio da autoavaliação quando afirmou na
síntese conclusiva (anexo 4) que “todo o objetivo que foi posto em sala de aula [...]
foi concluído”, uma vez que as “alunas estão fazendo e vendendo os produtos que
aprenderam em sala”. Com este relato avaliou seu desempenho e os objetivos que
permearam o curso foram alcançados.
Além destes registros mostrou ao grupo o trabalho do mês de setembro em
que as alunas confeccionaram um panô com motivos natalinos. Chamou a atenção
de todos para os pequenos detalhes da peça e que a tornam única. Percebeu-se
nas ações do cotidiano, a parceria existente entre a educadora, alunos e
comunidade escolar.
A forma de apresentação utilizada pelo P5 em seu registro do portfólio foi o
mesmo conteúdo descrito no diário de classe, sendo este um registro sucinto cujo
título foi assim denominado: portfólio/diário de classe. No final do relato apresentou
uma análise dos pontos positivos e negativos do curso. Constou também em seu
portfólio a síntese conclusiva (anexo 5) dos relatos.
Pontos positivos – em um rápido resumo assim relatado: boa estrutura da
cozinha e da escola como um todo, restrição feita ao fogão que deveria ter uma
chama mais forte, boa vontade e entrosamento dos alunos e disponibilidade e
disposição da direção da escola e funcionários em colaborar para o bom andamento
das atividades.
Pontos negativos – afirmou o educador que “desde o início do curso notamos
que o perfil de 90% dos alunos não correspondia àquele desejado”, ou seja,
“pessoas carentes de trabalho e ou qualificação e que poderiam através do curso
preencher as necessidades do mercado”.
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Figura 14-Registro de atividades
do P5

Neste contexto, a criatividade e a reflexão do educador para repensar sua
prática e construir alternativas no ensinar foi o que garantiu o interesse e a
assiduidade dos alunos, quando alterou, em parte, o conteúdo do curso privilegiando
maior quantidade de aulas práticas em detrimento das teóricas.
Acrescentou, também, como ponto negativo, o baixo nível de escolarização
por parte de alguns alunos. Enfim, com esta análise que o professor apresentou,
complementa-se ser necessário repensar os critérios de acesso aos futuros cursos
desta modalidade.
Este professor argumentou em sua síntese conclusiva (anexo 5), que o curso
foi concluído com excelente participação e aproveitamento. Acrescenta, também,
que

foi

muito

positiva

a

parceria

da

equipe

escolar,

ou

seja,

o

relacionamento/entrosamento entre os alunos, professores e direção/funcionários da
escola. Esta interação ficou visível na festa de confraternização, realizada na
Associação Pagé, que reuniu a maioria dos alunos e familiares com muita alegria e
satisfação de todos. Nesse sentido a parceria realmente se fez presente entre aluno
e aluno, aluno e professor, e demais funcionários da unidade escolar.
Outro fato marcante foi na apresentação prática do curso aos professores,
direção e demais funcionários do NEP. Chamou atenção o interesse e até mesmo a
surpresa de todos os participantes diante de muitas coisas que não conheciam,
tanto que foram unânimes ao solicitarem mais tempo de explanação na socialização
do seu portfólio, o que foi feito, razão pela qual o prazo determinado foi extrapolado.
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Figura 15-Socialização do portfólio do P5
Curso de Auxiliar em Cozinha

O professor pediu para que sua socialização (anexo 9) fosse a primeira
porque já havia iniciado os preparativos culinários com antecedência para sua
apresentação.Todos os presentes, a pedido do referido professor, foram até a
cozinha onde apresentou de forma criativa seu portfólio, explicando que após um
tempo refletindo sobre o que seria importante selecionar para expor o portfólio ao
grupo, optou por um relato intitulado portfólio/Diário de classe – com um subtítulo:
dia/atividade/conteúdo com comentários positivos e negativos.

Figura 16-Socialização do portfólio do P5
Curso de Auxiliar em Cozinha

Em seguida, iniciou a socialização (anexo 9), com uma aula prática sobre
cozimento e conservação de legumes. Foi uma aula muito interessante, com muitas
dicas sobre culinária.
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Este educador soube construir as ações diárias de sua prática pedagógica,
pois mesmo diante de todas as dificuldades encontradas no percurso, buscou com
autonomia e através da parceria de todo grupo, desenvolver da melhor maneira
possível um ensinamento de qualidade para o alunado.
Isto porque, ao analisar os pontos positivos e negativos elencados em seu
portfólio, percebeu que para haver um conhecimento significativo sobre o ofício e
uma aprendizagem real para o aluno, era necessário reavaliar o plano de ensino do
curso em questão, dando ênfase às aulas práticas em detrimento das aulas teóricas.
A pasta portfólio da P6 se diferencia de todas as apresentações de pastas
evidenciadas até o momento. A profissional alçou vôo na criatividade da peça a
seguir destacada.

Figura 17-Apresentação da pasta portfólio
da P6

Em seu portfólio encontra-se material diversificado, tais como: apostila sobre
o conhecimento da máquina de costura, pauta, moldes de saia secretária, camisa
modelada, texto sobre tematização da prática sobre o portfólio feita no curso de
capacitação,

peças

confeccionadas

em

miniaturas

como

modelo

para

o

reconhecimento da máquina de costura, relação de alunos e uma breve avaliação
sobre eles.
Na socialização de seu portfólio, a professora fez uma síntese de seu fazer
pedagógico, demonstrando que o trabalho foi organizado através de apostila para os
alunos

e

outros

registros

elaborados

pela

professora

para

um

melhor

acompanhamento das aulas. Estas ferramentas não estão disponíveis em seu
portfólio, uma vez que as utiliza na sua prática em sala de aula.
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Comentou que constam em seu portfólio e estão à disposição da comunidade
escolar diversos materiais como pautas de reuniões pedagógicas, avaliação das
alunas com data de 24 de agosto, num total de 11 avaliações, cujos critérios
avaliativos elencados foram escola, curso, aluno, colegas e professora.

Figura 18-Socialização do portfólio da P6

Exemplificando: aluna X escreve:
“Escola: o ambiente da escola é limpo, só as máquinas que estragam às
vezes.
Curso: o curso corresponde às minhas expectativas.
Aluna: eu como aluna tenho um pouco de dificuldade de entender, mas é
pessoal.
Professora: é ótima, explica bem e é atenciosa.
Colegas: os colegas ajudam uns aos outros em sala de aula”
Outra atividade selecionada para compor seu portfólio foi a “Relação de
alunos em sala de aula e o aprendizado”. Exemplificando: “aluna y uma aluna
dedicada, prestativa. Já está trabalhando como modelista”.
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Figura 19-Socialização do portfólio da P6

Os princípios norteadores que regem o trabalho pedagógico se encontram
presentes nas atividades apresentadas por esta educadora, uma vez que para
ensinar aos alunos todos os passos necessários para a confecção de uma peça de
vestuário, faz-se necessário a construção com os alunos etapa por etapa do
processo de aprendizagem. Coube à professora refletir com o grupo sobre o que
estavam fazendo e se realmente estavam entendendo aquele processo de produção
da peça.
A P6 relatou em sua síntese conclusiva (anexo 6), que “já fazia o portfólio
espontaneamente, só que não tinha conhecimento”. Com esta colocação percebeuse a importância de se registrar as ações diárias e a educadora completou
afirmando que o portfólio foi um “meio de intercalar teoria e prática”.
Nesse instante, em que questionamentos sobre o aprendizado estariam
sendo apresentados, foi que ocorreu o processo de reflexão. Assim, o construir de
cada etapa para a confecção de uma peça de vestuário com as indagações
pertinentes a este processo favoreceram o desenvolvimento da criatividade.
Com referência ao portfólio da P7, é interessante registrar que no início das
atividades com o trabalho com portfólio, esta educadora estava com dificuldades de
entendimento de como elaborar sua pasta portfólio.
Depois de dirimidas as dúvidas, a criatividade já pôde ser vista desde o início
de seu portfólio, quando começou seu relato com uma frase de Gabriel Chalita: “ser
professor é ser condutor de almas e de sonhos, é lapidar diamantes”. Com isto,
procurou relatar o valor e o compromisso do professor frente a seu alunato.
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No registro das primeiras aulas ministradas, no Balneário Arroio do Silva e
também em Araranguá, teceu comentários sobre as apresentações feitas pelo
grupo, tanto para as turmas de Araranguá, quanto para as de Balneário Arroio do
Silva. Procurou fazer um diagnóstico da turma quando em seus relatos argumentou
que “faz uma avaliação voltada ao conteúdo de trabalho (pintura) para saber qual o
conhecimento de pintura que cada uma traz para depois passar o material a ser
trabalhado”.
Em seu portfólio apresentou uma diversidade de materiais, como a frase de
Marcel Proust “A viagem da descoberta consiste não em achar novas paisagens,
mas em ver com novos olhos”, distribuída aos presentes no encerramento do 4º
encontro do curso de capacitação cujo tema era portfólio: tematização da prática.
Apresentou, também, a mensagem entregue na reunião do dia 28 de maio,
relato dos meses de maio, junho e julho sobre o dia a dia das aulas, incluindo
avaliação do primeiro período. Da mesma forma, mostrou a apostila sobre o curso
de pintura em tela, pintura em madeira, xérox de telas (modelo), 1(um) CD com fotos
de trabalhos elaborados pelas alunas de Pintura em Tela básico de 2008, que hoje
são alunas do curso de Pintura em Tinta Acrílica.
Também fez parte de suas atividades selecionadas para compor o portfólio o
conceito reelaborado sobre avaliação, a partir de seu conceito inicial, materiais e
discussões, assim registrado:

Figura 20-Registro do conceito reelaborado sobre
Avaliação da P7
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Cabe ressaltar a persistência desta professora diante das dificuldades e as
dúvidas por ela levantadas sobre o entendimento do trabalho por portfólio, por ser
este um procedimento de avaliação e não um simples instrumento.
Enfatiza-se deste modo, a importância de toda a equipe ter acesso a uma
fundamentação teórica sólida, para que assumam a parte que cabe a cada um. Os
momentos de angústia que caracterizaram sua prática escolar foram explícitos no
registro de sua síntese conclusiva abaixo elencada. Entretanto é perceptível, no
último parágrafo do registro, que seus anseios e dúvidas foram solucionados e
demonstrou um sentimento positivo de todo processo vivenciado .

Figura 21-Registro Síntese Conclusiva da P7

O processo de construção, de reflexão, de autoavaliação e da criatividade foi
desenvolvido pela professora sempre com muitos questionamentos porque teve
dificuldade de entender como fazer o portfólio, até praticamente o final do trabalho
pedagógico.
A resposta emergiu da própria criatividade da professora e da teorização da
prática. O que seria mais concreto do que explicar a teoria fazendo a transposição
para a prática, explicando aos participantes uma etapa da pintura, fazendo a
demonstração na própria tela. Explicou passo a passo os procedimentos a serem
seguidos para um trabalho de qualidade.
Afirmou, em sua síntese conclusiva, que no final gostou da apresentação
quando sentiu o interesse das pessoas pelo seu trabalho e de como cada trabalho é
importante para a escola.
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Figura 22-Socialização do portfólio da P7

A professora demonstrou perseverança no seu aprendizado em relação ao
desconhecido e desta maneira permitiu ressignificar seu trabalho pedagógico.
O P8 apresentou em seu portfólio diversos materiais, entre eles o projeto de
curso, calendário escolar e atividades realizadas em sala de aula. Como atividades
em sala de aula elencou as principais teclas para atalho, avaliações iniciais com os
alunos, apostila do curso de Informática Básica mês de maio, bem com os tópicos
do curso. Os referidos tópicos são a introdução ao curso de informática, organizando
pastas e arquivos, trabalho colaborativo, exercícios avaliativos, trabalhando com
word, resumo dos assuntos trabalhados em maio

e outros. Tanto foram as

atividades selecionadas que não havia mais espaço na sua pasta (portfólio).
Dessa maneira, buscando alternativas para dar continuidade aos registros de
seu portfólio, a criatividade apresentou-se de forma diferenciada ao sugerir ao
alunado uma ferramenta inédita (na escola) para o acompanhamento do
ensino/aprendizagem. Assim, com o aval de todos, fez uso do portfólio virtual para
todas as turmas, incentivado pelo conhecimento da avaliação por portfólio
implementada na escola.
Esta ideia foi tomando forma através de uma conversa com o professor, em
que apresentei as experiências com portfólio virtual, blogs, webs. Falei sobre artigos
e indiquei leituras sobre o tema.
Passado algum tempo, o professor me comunicou a criação do portfólio
virtual para o curso de Informática, estando este disponível no endereço eletrônico
www.portifolio.forumeiros.com.
A socialização do portfólio do P8 (anexo 8) para os participantes da reunião
Pedagógica foi diferenciada, uma vez que apresentou ao grupo a maneira de
trabalhar com as turmas por meio do portfólio virtual.
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Figura 23-Socialização do portfólio do P8
Curso de Informática Básica

O professor explicou que no início fez uso de seu portfólio para colocar os
trabalhos desenvolvidos com as três turmas de Informática Básica. Percebendo que
em pouco tempo a pasta já estava cheia, então, decidiu por retirar de seu portfólio
vários registros e optou conforme o acordo feito com os alunos, pela criação do
portfólio NEP KL do curso de Informática básica.

Figura 24 - Recorte endereço
portfólio virtual

É notável o esforço feito pelo educador para que este processo diferenciado
do trabalho pedagógico obtivesse êxito. Pôde-se afirmar que o professor atingiu os
objetivos a que se propôs nesta experiência, mesmo que em sua síntese conclusiva
(anexo 7) enunciou que não conseguiu todos os objetivos com essa ferramenta, mas
avançou bastante nesta área.
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Mesmo com todas as dificuldades encontradas no dia a dia escolar, o
professor afirmou que um ponto positivo estabelecido foi a parceria que conseguiu
desenvolver com a turma em que mencionou ter sido “uma maneira muito boa de
interagir com os alunos”. Assim, a parceria e a autonomia estiveram atreladas às
escolhas e tomadas de decisões, dando ênfase aos princípios de construção e
reflexão do fazer pedagógico.
A seguir, apresenta-se um quadro que sintetiza as características dos
portfólios elaborados pelos docentes durante o período da pesquisa, de acordo com
a descrição dos princípios norteadores descritos por Vilas Boas (2008).
Quadro 1-Características dos portfólios realizados com os docentes selecionados, de acordo
com os princípios norteadores conforme Villas Boas (2008).
Portfólio

P1

Construção

Reflexão

Criatividade

Parceria

Autoavaliação

Autonomia

- Insegurança

- Recuos e

- Originalidade

- Entre a

- Teve

- Utilizou

- Tempo

avanços no

na pasta -

professora,

dificuldades

materiais

maior para

processo

portfólio e na

alunos e

diversos

socialização

funcioná-

(tintas, pincéis,

rios

moldes

assimilar o
portfólio

vazados)

P2

- Registro

-Preocupa-

- Imagem na

- Integra-

- Possibilitou a

- Utilizou data

das

ção com o

capa do

ção entre

reconstrução

show para

atividades

objetivo de

portfólio e em

professor e

do processo

mostrar sua

com

aprendiza-

diversos

Comunida-

de

rotina de

anotações

gem

materiais para

de escolar

aprendizagem

trabalho

sobre suas

a

facilidades e

prática escolar

dificuldades
- Organizou

- Incluiu nas

- Apresentou

- Interagiu

- Foi na Escola

- Usou mate-

por etapas o

aulas

várias peças

com todos

Kirana

riais concretos

processo

moldes

para a

os

Lacerda que

para sua

riscados no

confecção de

funcioná-

conheceu a

metodologia

papel e tiras

calçados nas

rios da

avaliação por

de ensino

de couro

diversas

escola

portfólio

(tiras de

para os

etapas do

couros, forma

alunos

processo de

de sapato)

praticarem a

fabricação do

coordenação

calçado

P3

motora
P4

- Registrou

- Organizou

- Sensibilidade

- Entre a

- Avaliou seu

- Usou

diversas

seu registro

e atenção para

educadora,

desempenho e

diferentes

atividades

de forma a

criar cada

alunos e

os objetivos

materiais e
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Portfólio

Construção

Reflexão

relacionadas

contemplar

a cada etapa

cada dia de

de seu

aula

Criatividade
peça

Parceria

Autoavaliação

Autonomia

comunida-

que

diversas

de escolar

permearam o

técnicas para

curso

a confecção

planeja-

das peças

mento
P5

- Alterou em

- Construiu

- Enfrentou

- Entre

- Analisou os

- Utilizou

parte o

alternativas

as dificuldades

alunos,

pontos

alimentos in

conteúdo do

de ensino

pedagógicas

professo-

positivos e

natura na

curso e deu

para garantir

ensinando na

res,

negativos

socialização e

ênfase às

o interesse

prática os

direção e

durante o

nas aulas

aulas

ea

atributos

funcioná-

processo e

- Mobilizou o

práticas

assiduidade

necessários

rios da

repensou sua

interesse do

dos alunos

para o ofício

escola

prática

grupo nas
aulas

P6

- Ensinou

- Dúvidas e

- Originalidade

- Participa-

- Sempre fez

- Usou

aos alunos

respostas

na criação do

ção dos

uso deste

materiais

todos os

surgidas

portfólio,

alunos

instrumento

diversos

passos

durante as

miniaturas e

sem saber que

(apostila,

necessários

aulas

acessórios

se tratava de

moldes,

para a

avaliação por

miniaturas,

confecção de

portfólio

acessórios)

uma peça de
vestuário
P7

- Dificuldades

- Questiona-

- Iniciar seu

- Entre

- Relatou

- Usou

iniciais

mentos

portfólio com

alunas,

como cada

diversos

quanto ao

próprios

uma frase de

professora

trabalho é

materiais para

entendi-

sobre o

Gabriel Chalita

e equipe

importante

sua prática

mento de

portfólio,

sobre o que é

escolar

para a escola

pedagógica

como

sobre seus

ser professor

(tintas, pincéis,

elaborar seu

objetivos e

- Ensinar uma

telas,

portfólio

construção

técnica de

acessórios,

pintura

xerox de telas,

durante a

apostila, CDs)

socialização
P8

- Esforço

- Buscou

- Criação do

- Interação

- Elencou

- Foram tantas

feito pelo

alternativas

portfólio virtual

professor/

como ponto

as atividades

educador

para o

para interagir

alunos

positivo a

selecionadas

para que este

acompanha-

com os alunos

parceria que

que não havia

processo

mento do

conseguiu

mais espaço

obtivesse

ensino-

desenvolver

físico

êxito

aprendiza-

com a turma

culminando

gem

com a criação

- Fez uso do

do portfólio
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Portfólio

Construção

Reflexão

Criatividade

portfólio

Parceria

Autoavaliação

Autonomia
virtual

virtual

A análise dos portfólios aqui apresentada aponta para a importância deste
instrumento avaliativo, uma vez que tanto a sua elaboração como a socialização dos
portfólios permitiu uma socialização também das práticas pedagógicas realizadas
pelos docentes, de suas experiências e registros promovendo o desenvolvimento de
um fazer pedagógico mais coletivo.
Assim, ao avaliar, revisar e refazer as práticas e os registros das ações
cotidianas, os professores tem a possibilidade de implementar modificações,
atualizações e adequações necessárias com vistas à promoção de uma
aprendizagem mais significativa e transformadora do fazer pedagógico.

58

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo pretendeu-se investigar o processo educativo abarcado
pelos docentes e funcionários do Núcleo de Educação Profissional Kirana Lacerda,
com a intenção de refletir sobre as concepções de ensino e aprendizagem nas
práticas avaliativas do cotidiano escolar.
Para tanto, foi utilizada nesta investigação a análise dos significados
atribuídos à avaliação por portfólio, com os participantes do estudo, com a finalidade
de promover mudanças de atitudes as quais estimulassem uma maior socialização
do saber fazer.
Assim, cabe ressaltar a importância de reconhecer a prática da avaliação por
portfólio como estratégia de ensino e aprendizagem, pois se acredita que é com a
experiência e a ação dentro de nosso ambiente escolar, que formamos a base para
nossa vivência fora da escola.
Com base no contexto de mudanças nas concepções de ensino e
aprendizagem e nas dificuldades verificadas para um controle efetivo do cotidiano
escolar, o sistema de avaliação por portfólio se apresentou como um instrumento
que estimula o registro das práticas avaliativas do trabalho pedagógico, que pode
promover um fazer diferenciado e um planejamento participativo.
Encontram-se presente nos relatos dos docentes que vivenciaram este
processo de avaliação do trabalho pedagógico com portfólio, que esta ferramenta
possibilitou a construção, a reflexão e a criatividade no planejamento de suas
atividades, mesmo que de antemão para alguns tenha causado um estranhamento
por vir de uma concepção de ensino em que para eles era natural o não
questionamento sobre a forma de planejar seu trabalho escolar.
A investigação realizada com estes profissionais, de acordo com o Quadro 1,
mostrou que os princípios norteadores do trabalho pedagógico segundo Villas Boas
(2008) permeiam todo o processo da avaliação escolar, uma vez que o portfólio
permitiu refletir sobre os resultados da aprendizagem, mediante as atividades
elaboradas e selecionadas durante o desenvolvimento do processo.
O trabalho com portfólio possibilitou a criação de um contexto/texto de
interação entre professores e professores, professores e alunos, professores e
funcionários, pois, ao serem motivados para uma prática avaliativa diferenciada,
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souberam aplicar em seu cotidiano escolar ações alternativas no trabalho
pedagógico, que resultou em aprendizagens significativas para toda a equipe
escolar.
Nesse instante, é importante ressaltar as dificuldades enfrentadas pelos
participantes deste estudo durante o desenvolvimento das ações para a elaboração
da avaliação por portfólio. Após a euforia do novo, a preocupação e a tomada de
consciência pelos participantes da responsabilidade assumida, causaram em alguns
a princípio, a vontade de desistir. Para outros, no entanto, foi motivo de buscar
informações e assim adquirir um maior conhecimento sobre o tema.
Com isto, as leituras sobre o tema, as discussões e o incentivo a esta nova
prática avaliativa permitiram aos sujeitos envolvidos refletirem sobre suas ações e
perceberem a importância da mudança de atitudes, praticadas no cotidiano escolar,
ao romperem com as práticas utilizadas até o momento e tendo possibilidades de
buscar alternativas diferenciadas para vivenciar o dia a dia escolar.
A insegurança esteve presente em todo o processo de elaboração dos
portfólios pelos participantes. A dúvida do certo ou errado na construção dos
registros foi uma constante na rotina dos profissionais envolvidos. Mas, superadas
as dúvidas e angústias iniciais, na medida em que aconteciam as discussões em
reuniões pedagógicas sobre o tema e as apresentações das socializações dos
portfólios, o resultado foi de muita troca de experiências, conhecimento em diversas
áreas, trabalho coletivo e, principalmente, a convivência entre todos os membros da
instituição.
Enfim, qualquer mudança requer ousadia, inovação e comprometimento de
toda a equipe escolar.
Esta pesquisa apontou que:
 Em primeiro, lugar precisa-se acreditar que cada participante deste processo
faz parte de uma aprendizagem transformadora do fazer pedagógico;
 Em segundo lugar, estar preparado para aceitar o novo, com isso, ao
analisarem as suas ações, perceberão que refletindo sobre seus relatos e
registros estarão aprendendo consigo e com os outros integrantes do grupo;
 Em terceiro lugar, reconhecer que a escola (alunos, professores, funcionários
e equipe gestora), para formar alunos/cidadãos, necessita de uma análise
constante do seu trabalho pedagógico e de valorizar a avaliação escolar;
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 Em quarto lugar, que somente assim se traz crescimento e aprendizagem a
toda comunidade escolar, mostrando a importância do trabalho coletivo para
uma aprendizagem significativa e transformadora do fazer pedagógico.


Em quinto lugar, que esta ferramenta se mostra adequada à educação
profissional e pode ser usada com sucesso em cursos de PROEJA-FIC.
Com esta pesquisa não se pretende esgotar os estudos sobre o trabalho

avaliativo com portfólio. Este instrumento de avaliação precisa ser mais estudado e
aprofundado, uma vez que o trabalho com o portfólio se apresenta como um desafio
para os educadores, por ser uma experiência muito nova na área da educação.
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ANEXO 1 – Síntese conclusiva portfólio P1
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ANEXO 2 – Síntese conclusiva portfólio P2
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ANEXO 3 – Síntese conclusiva portfólio P3
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ANEXO 4 – Síntese conclusiva portfólio P4
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ANEXO 5 – Síntese conclusiva portfólio P5
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ANEXO 6 – Síntese conclusiva portfólio P6
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ANEXO 7 – Síntese conclusiva portfólio P8
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ANEXO 8 – Socialização diário de bordo do portfólio desta pesquisadora do dia
14/09/09
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ANEXO 9 – Socialização diário de bordo do portfólio desta pesquisadora do dia
22/10/09

